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بيروت   - الترجمة  م��درس��ة  ف��ازت 
يوسف  القديس  لجامعة  التابعة 
كريمونا"  دي  "ج���ي���راردو  ب��ج��ائ��زة 
كأفضل معهد بين بلدان جنوب 
ال��م��ت��وس��ط، ت��ك��ري��م��ًا ل��م��س��ي��رت��ه��ا 
م��ي��دان  ف��ي  ال��ف��ّع��ال��ة  ومساهمتها 
ال���ت���رج���م���ة. وت��س��ل��م��ت ال���م���درس���ة 
ال���ج���ائ���زة ع���ل���ى م���س���رح "ال���ت���ي���ات���رو 
دي روخ������اس" ف���ي ط��ل��ي��ط��ل��ة في 

اسبانيا.
التي  التحكيم  لجنة  وتشكلت 
منحتها الجائزة من وزير الخارجية 
أنخيل  ميغيل  السابق  اإلس��ب��ان��ي 
موراتينوس، ورئيسي بلدية كل 
وكريمونا  اإلسبانية  طليطلة  من 
"ميد  برنامج  ورئ��ي��س  اإليطالية، 
مؤسسة  وم��دي��ر   ،MED 21  "21
 ،Anna Lindh ل���ي���ن���د"  "آن��������ا 
ومدير مؤسسة الملك عبد العزيز 
ل���ل���دراس���ات اإلس���ام���ي���ة وال��ع��ل��وم 
اإلن���س���ان���ي���ة )ال�����م�����غ�����رب(، وم���دي���ر 

مدرسة الترجمة في طليطلة.
ول���ف���ت رئ���ي���س م��ؤت��م��ر م��ع��اه��د 
ال��ت��رج��م��ة ف���ي إس��ب��ان��ي��ا أن��ط��ون��ي��و 
التي  الكلمة  م��ع��رض  ف��ي  ب��وي��ن��و، 

إلى  ال��ج��ائ��زة،  قبل تسليم  أل��ق��اه��ا 
أن م��درس��ة ال��ت��رج��م��ة ف��ي ب��ي��روت 
اس��ت��ح��ق��ت ال���ف���وز ب��ف��ض��ل دوره����ا 
الفّعال في ميدان الترجمة. وأشاد 

التي  الماجستير  بتنوع شهادات 
وبمنهاج  المدرسة،  هذه  تمنحها 
ال���دك���ت���وراه ال��م��ع��ت��م��د ف��ي��ه��ا منذ 
بتكثيف  الذي يسمح  عام 1997 
ال��ت��رج��م��ة ومضاعفة  ف��ي  ب��ح��وث��ه��ا 
منشوراتها في سلسلة المصدر - 
الهدف Sources - Cibles. كما 
التي  العاقات  على  الضوء  ط 

ّ
سل

دتها المدرسة مع المؤسسات 
ّ
وط

ال������دول������ي������ة ك������األم������م ال����م����ت����ح����دة، 
وال���ب���رل���م���ان األوروب����������ي، وم��ن��ظ��م��ة 
األغ��ذي��ة وال���زراع���ة، وم��ج��م��وع��ة من 

الجامعات األوروبية. 
وت����س����ل����م����ت م������دي������رة م����درس����ة 
ال��ت��رج��م��ة ج��ي��ن��ا أب����و ف��اض��ل سعد 
ال���ج���ائ���زة ال��م��س��ت��وح��اة م���ن ال��ح��ج��ر 
ه�����ذه  أن   

ً
م�����ع�����ت�����ب�����رة ال������رش������ي������د، 

ال����ج����ائ����زة ه����ي أج����م����ل ه����دي����ة ق��د 
ت��ت��ل��ق��اه��ا م����درس����ة ال���ت���رج���م���ة ف��ي 
ال���35 السنوية  ال��ذك��رى  مناسبة 
إل���ى أهمية  ل��ت��أس��ي��س��ه��ا. ول��ف��ت��ت 

المترجم  ب��ه  ال��ذي يضطلع  ال���دور 
جنوب  منطقة  م��ن  "أتينا   :

ً
ق��ائ��ل��ة

ح����وض ال���م���ت���وس���ط، م���ن م��ن��ط��ق��ٍة
أع����وام ح����وادث تنذر  م��ن��ذ  تشهد 
 أن����ا ف���ي ه��ذه 

ٌ
ب���ال���خ���ط���ر... م��ق��ي��م��ة

باستمرار  تعبرها  ال��ت��ي  المنطقة 
ه��رب��ًا  ي����ف����رون  م���ه���اج���ري���ن  زوارق 
م���ن أع���م���ال ال��ع��ن��ف وال���ح���روب في 
م��ا  غ���ال���ب���ًا  ن����ج����اة  زوارق  ب�����اده�����م، 
ينتهي مطافها بمأساة. من حيث 
المستطاع وبما  آت��ي، نحاول قدر 
ن��ج��ي��ده، أي ب��واس��ط��ة ال��ت��رج��م��ة، 
أن نبني ج��س��ور ت��ف��اه��م، وس��ام، 
وت���س���ام���ح. وه�����ذه ال���ج���ائ���زة ال��ي��وم 
تبعث في نفوسنا األمان وتدفعنا 
ال��رغ��م من  إل��ى المضي ق��دم��ًا على 
نشهدها،  التي  المؤلمة  الحوادث 
وإل������ى أن ن��ع��م��ل ج���اه���دي���ن ل��ك��ي 
ي���ن���ت���ص���ر ج����م����ال ال����ت����واص����ل ب��ي��ن 
ال��ث��ق��اف��ات ع��ل��ى ف��ظ��اع��ة االن��ع��زال 

والتطّرف".
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سعد متسلمة الجائزة وبدا أعضاء اللجنة.


